
Pogodne Rysowanki

Koncert Ptaków





 Będziemy                                       
 potrzebować:

- nożyczki
- klej
- kredki lub flamastry
- sztywny papier kolorowy
- dwustronną taśmę klejącą
- gałąź albo rolki po papierze toaletowym lub ręcznikach
papierowych, albo np. po foli aluminiowej
- taśmę klejącą - najlepiej papierową
- sznurek
- grubszą nitkę i igłę
- krepinę (opcjonalnie)
- wydrukowane szablony (opcjonalnie)



Frans Snyders
Martwa natura kuchenna 1614

 

Frans Snyders to malarz flamandzki (Flandria to tereny
należące dzisiaj do Belgii i Francji), który żył na przełomie
XVII i XVIII. Często malował sceny polowań, na których główną
rolę odgrywały sfory psów i ścigane przez nie zwierzęta
oraz martwe natury przedstawiające kuchenne stoły i
spiżarnie.



Na tym obrazie Snydersa pt. "Koncert ptaków" widzimy całą
gromadę ptaków najróżniejszych gatunków, które pod
przewodnictwem sowy śpiewają melodię ze śpiewnika
zawieszonego na gałęzi.

Frans Snyders
Koncert Ptaków  

1629- 1630



Nie tylko ważni ludzie i wydarzenia są warte uwieczniania na
obrazach. Od najdawniejszych czasów, w sztuce pojawiają się
też zwierzęta. Bywają one tłem, datkiem, ale również głównymi
bohaterami obrazu. Tym razem skupimy się na ptakach.

Melchior d'Hondecoeter
Kury i kaczki
1660-1690



Giotto di Bondone -
Sceny z życia św. Franciszka -

Kazanie do ptaków
około 1295–1299



Już w czasach prehistorycznych, nasi przodkowie malowali
zwierzęta na ścianach jaskiń. Ich wizerunki są nawet starsze
niż przedstawienia ludzi. Tutaj widzimy sowę wydrapaną na
ścianie.

Jaskinia Chauveta 
32-26 tys. lat temu



Józef Chełmoński
Kuropatwy na śniegu

1891

Wiele obrazów przedstawiających ptaki stworzył nasz polski
malarz Józef Chełmoński.



Józef Chełmoński
Odlot żurawi

1871



Przechodzimy do wykonania pracy :)

1. Zaczynamy od gałęzi - możemy użyć prawdziwej, albo
skonstruować własną z rolek. 



Gałąź powinna być długa na ok. 55 cm

Ważne, żeby mniejsze gałązki wyrastały w trzy różne strony - nie
tylko na boki, ale też w dół. Gałązka skierowana w dół sprawi, że
gotowa praca będzie stabilniejsza i nie będzie obracała się do góry
nogami.



2. Możemy też skonstruować gałąź z rolek.

twarda rolka po foli aluminiowej lub papierze do
pieczenia

rolka po ręczniku
papierowym



3. Twarde rolki są gotowe
do użycia, najlepiej
nadadzą się na główną
gałąź (możemy skleić dwie,
żeby była dłuższa),
mniejsze gałązki robimy z
miększych rolek, które
najlepiej pozginać na pół
wzdłuż dłuższej osi.



4. Rolki składamy
ze sobą jedną w
drugą i sklejamy
przy pomocy
taśmy klejącej.
Najbardziej nada
się taśma
papierowa -
najlepiej się po
niej maluje, w
przypadku
zwykłej taśmy
lepiej zamiast
malować, obkleić
gałąź krepiną.





5. Rolki możemy dodatkowo
naciąć na końcach.



6. Dorabiamy jeszcze jedną gałązkę, która będzie odstawać w
dół.

7. Gotową gałąź oklejamy brązową krepiną, albo malujemy na
brązowo i zostawiamy do wyschnięcia.
Kolejne etapy pokażę na prawdziwej gałęzi.



8. Zawiązujemy sznurek w dwóch miejscach pośrodku gałązki (tak
samo postępujemy z gałęzią z rolek).



9. Przechodzimy do wykonania ptaszków. Mogą one siedzieć na
gałęzi lub wisieć na nitce pod nią. Wycinamy je z sztywniejszego
papieru, białego lub kolorowego.

Ptaszki siedzące mają dodany długi pasek w miejscu
nóg - przy jego pomocy będziemy doklejać je do gałęzi.
Latającym wycinamy dodatkowo osobne skrzydełka.



10. Kolorujemy figurki z dwóch stron. U mnie są to jaskółki, sikorka
modraszka, dzięcioł zielony, wróbel i sóweczka.
Szablon na wróbla i sikorkę możemy wykorzystać też do zrobienia
każdego innego małego ptaszka. Jeśli u dzięcioła zmienimy kształt
dzioba możemy stworzyć małego ptaka drapieżnego - np. pustułkę.



11. Zaginamy
końcówki
skrzydeł i
doklejamy je
do tułowia.

zostawmy trochę odstępu od
grzbietu, aby było miejscu na nitkę



widok od spodu i od góry



12. Tak samo
doklejamy
skrzydełka
sikorce.



13. Przewlekamy grubszą nitkę przez grzbiet jaskółki - mniej więcej
pośrodku szerokości skrzydeł (żeby sprawdzić wcześniej czy to dobre
miejsce, najlepiej złapać za nie delikatnie palcami i zobaczyć czy
trzymana tak figurka nie przechyla się za bardzo do przodu lub do
tyłu).



14. U sikorki możemy przewlec nitkę pod skrzydłami, tak jak na
zdjęciu. Potem doginamy skrzydełka do przodu.



15. Kiedy wszystkie ptaszki są już gotowe, dowiązujemy kolejny
sznurek do wcześniejszej pętelki na gałęzi i wieszamy ją gdzieś
(mogą to być np. otwarte drzwiczki wiszącej szafki, albo położona
na półce linijka przygnieciona książkami). Potem  doklejamy do niej
siedzące ptaszki i dowiązujemy te wiszące. 
Musimy rozstawić je w miarę równomiernie, tak aby ich ciężar nie
przeważał w żadną ze stron.



16. Do podklejenia ptaszków możemy użyć dwustronnej taśmy
klejącej, wystarczy też mocniejszy klej do papieru w płynie, ale
wtedy musimy uzbroić się w cierpliwość - będzie trzeba trochę
potrzymać dociśnięte elementy, żeby klej zaczął wysychać.
(możemy też użyć klamerek do prania).

17. Paski papieru ,
które mamy w
miejscu nóżek ptaków
owijamy wokół
gałązki i podklejamy
z tyłu figurki.
Najpierw trzeba
sprawdzić, jak długie
paski są nam
potrzebne - przy
cieńszej gałązce
trzeba je skrócić.







18. Ze sztywniejszego
zielonego papieru
wycinamy liście i
przyklejamy je do
gałęzi w ten sam sposób
jak ptaki.



19. Teraz czas na
kwiatki - możemy je
zrobić na dwa
sposoby - wyciąć z
papieru lub zrobić z
pasków krepiny.



20. Żeby zrobić kwiatki z
krepiny, odcinamy jej niewielki
pasek (5x15 cm) i marszczymy
ją, zbierając w palcach na
jednym z dłuższych boków.



21. Końcówkę krepinowego kwiatka skręcamy w palcach, możemy też
dodatkowo zawiązać go nitką albo cienkim sznureczkiem. Nadmiaru
sznurka możemy użyć do dowiązania kwiatka do gałęzi, albo go
obciąć i przykleić kwiatek klejem lub dwustronną taśmą klejącą.



22. Przytwierdzamy kwiaty do gałęzi i praca jest gotowa.








